
Έπί τής προτάσεως νόμου «περί τής δυνατότητας μετα- 
τάξεως τοΰ .διδακτικού — ροσωπικού τής Άναργυρείου καί 
Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, τού κολλεγίου ’Αθηνών 
(Ψυχικού), τού αμερικανικού κολλεγίου θηλέων (Άν. 
Παρασκευής) καί τού λυκείου «Κοραής» ('Ηρακλείου 
Κρήτης) εις τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν».

77οός την Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Τό διδακτικόν προσωπικόν τών ώς εΐρηται εκπαιδευ

τικών ιδρυμάτων συνταξιοδοτεϊται ήδη ύπό τού Δημοσίου 
Ταμείου καί άπολαμβάνει τών σχετικών εύεργετημάτων 
τών λοιπών δημοσίων υπαλλήλων.

2. Ούδεμία δαπάνη διά το Δημόσιον προκαλεΐται έκ τού 
σχετικού Ν.Δ., έφ’ όσον οί ύπό μετάταξιν εκπαιδευτικοί 
θά καταλάβουν θέσεις ήδη ΰπαρχούσας όργανικώς.

3. Ή διδακτική πείρα τών ώς εΐρηται εκπαιδευτικών 
λειτουργών, λόγω τής ιδιοτυπίας τών άναφερομένων 
“σχολείων καί τήςάποδεδειγμένως υψηλής-αύτώνάποδόσεως, 
ήθελεν άποβή σαφώς έπωφελής καί εποικοδομητική διά τήν 
δημοσίαν έκπαίδευσιν, εις ήν περίπτωσιν ούτοι μετετάσσοντο.

4. Τήν δεδομένην αυτών διδακτικήν πείραν πλαισιώνει 
ή ΰφ’ όλου φ^ύ εκπαιδευτικού κόσμου άναγνωριζομένη καί 
αποδεκτή γΟνομένη επιστημονική αυτών κατάρτισις, ή 
συνεχής ένημερωσις έπί τών εξελίξεων τών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, υποχρεωτική δι’ αύτοΰς πολλάκις, ή συμ
μετοχή αύτών εις κατά κλάδους σεμινάρια, παιδαγωγικά 
συμβούλια, πολιτιστικάς έκδηλώσεις τής μαθητικής κοινω
νίας καί άλλα, ώς καί ή δημοσίευσις επιστημονικών εργασιών 
εις περιοδικά, τύπον, κ.ά.

3. Δέον, έπί τούτοις, νά άναφερθή ότι οί πλεϊστοι τούτων 
έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακάς σπουδάς 
εις ημεδαπήν ή αλλοδαπήν καί έτυχον διδακτορικών διπλω
μάτων.

6. Θά είναι, επομένως, μέγα τό κέρδος διά τήν δημοσίαν 
έκπαίδευσιν νά τήν υπηρετήσουν τοσούτον έ'μπειροι καί 
κατηρτισμένοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΌΜΟΥ
«Περί τής συνατστητες μετατάξεως τού ϊιίακτικού προσωπι- 
' κού τής Άναργυρείου καί Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, 

τοΰ κολλεγίου Άύηνών (Ψυχικού), τού αμερικανικού κολ
λεγίου -Sήλιων (Άγ. Παρασκευής) καί τού λυκείου «Κο
ραής (Ηρακλείου Κρήτης) εις τήν οημοσίαν έκπαίίευσιν».

Άρθρον μόνον.
1. Επιτρέπεται ή μετάταξις εις τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν 

τών έκπαιδευτικών λειτουργών τής Άναργυρείου καί 
Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, τού Κολλεγίου ’Αθηνών 
(Ψυχικού), τού ’Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων (Άγ. 
Παρασκευής) καί τού Αυκείου «Κοραής» ’Ηρακλείου 
Κρήτης μέχρι καί τού 3ου βαθμού, έφ’ όσον ούτοι συντα- 
ξιοδοτσύνται ύπό τού δημοσίου.

2. Αρμόδια συμβούλια διά τήν ώς άνω μετάταξιν είναι 
τά ύπό τού 'Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
προβλεπόμενα υπηρεσιακά τοιαύτα.

Έν Άθήναις τή 19 Νοεμβρίου 1975
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